
 

TEMARI categoria – TÈCNIC/A SUPERIOR EN GESTIÓ: 

ÀMBIT 1: 

1. El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Bases d'execució del 
pressupost. Elaboració i aprovació del pressupost general. La pròrroga pressupostària. 

2. L'estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells 
de vinculació jurídica. Les modificació de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació. 

3. L'execució del pressupost de despeses i d'ingressos: les seves fases. Els pagaments a justificar. 
Les bestretes de caixa fixa. Les despeses de caràcter plurianual. La tramitació avançada de 
despeses. Els projectes de despesa. Les despeses amb finançament afectat. Les desviacions de 
finançament. 

4. La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari: 
concepte, càlcul i ajustaments. El romanent de tresoreria: concepte i càlcul. Anàlisi del romanent 
de tresoreria per a despeses amb finançament afectat i del romanent de tresoreria per a despeses 
generals. La consolidació pressupostària. 

5. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius d'estabilitat 
pressupostària, de deute públic i de la regla de la despesa per a les corporacions locals: 
establiment i conseqüències associades al seu incompliment. Els plans econòmics-financers: 
contingut, tramitació i seguiment. Plans d'ajust i de sanejament financer. Subministrament 
d'informació financera de les entitats locals. 

6. La tresoreria de les entitats locals. Règim jurídic. El principi de la unitat de caixa. Funcions de 
la tresoreria. Organització. Situació dels fons: la caixa i els comptes bancaris. La realització de 
pagaments: prelació, procediments i mitjans de pagament. El compliment dels terminis en els 
pagaments: el període mig de pagament. L'estat de conciliació. 

7. La comptabilitat financera de les entitats locals i els seus organismes autònoms: els models 
normal, simplificat i bàsic. Les Instruccions dels models normal i simplificat de comptabilitat local: 
estructura i contingut. Particularitat del model bàsic. 

8. La comptabilitat de costos. Costos directes i indirectes. Costos fixos, variables i marginals. 
Metodologia de càlcul per elaborar un sistema de costos: costos directes, costos complets i costos 
basats en les activitats. Determinació de l'import d'una taxa o d'un preu públic a partir dels costos. 
Càlcul del punt d'equilibri d'una taxa o preu públic. 

9. El compte general de les entitats locals: contingut, formació, aprovació i retiment. Altra 
informació a subministrar al ple, als òrgans de gestió, als òrgans de control intern i a altres 
administracions públiques. 

10. El control intern i extern de les entitats locals. La funció interventora. El control financer, 
control permanent i auditoria pública a les entitats locals. Els òrgans de control extern. La 
responsabilitat comptable: concepte i règim jurídic. 

 

  




